REGULAMIN
KONKURS NA TRADYCYJNY KOŁACZ WESELNY
organizowany w ramach KRAKOWSKIEJ GODKI 2017festiwalu gwary i tradycji krakowskiej




ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Bene Tibi oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Białym Kościele (dalej: organizatorzy).





Konkurs jest organizowany w ramach festiwalu Krakowska Godka 2017.

ZASADY UCZESTNICTWA, TRYB ZGŁOSZEŃ


Konkurs kierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego, zainteresowanych tradycją
krakowską, w tym gwarą, tradycją kulinarną i lubiących dobrą zabawę. (dalej: uczestnicy)



W imieniu niepełnoletniego uczestnika zgłoszenia powinien dokonać rodzic bądź uprawniony do tego
opiekun.



Prace konkursowe przyjmowane będą w dniu konkursu wraz z wypełnionym zgłoszeniem , które
będzie do pobrania na miejscu





Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają posiłek.

ZASADY KONKURSU


Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie i dostarczenie jury tradycyjnego, weselnego
kołacza (słodkiego lub słonego) wraz z dołączonym przepisem, według którego powstał.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach
Programu Ojczysty –dodaj do ulubionych.

Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Powiatu Krakowskiego



Oceniane będą: receptura (czy użyto tradycyjnych składników), wygląd, i - oczywiście – smak.



Kołacze należy, wraz z przepisem,

dostarczyć do stoiska organizatorów w dniu konkursu oraz

wypełnić formularz zgłoszeniowy do godziny 15.30


Zachęcamy do występowania w strojach ludowych bądź do nich nawiązujących.



Nie ma określonych granic wiekowych – nasz konkurs ma charakter otwarty, w związku z czym
wszyscy rywalizować będą na tych samych zasadach i według tych samych kryteriów.



JURY, WYŁONINENIE ZWYCIĘZCÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW



Konkurs odbędzie się 10 września 2017 r. w Modlnicy w amfiteatrze przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym na ul. Sportowej 2, podczas festiwalu Krakowska Godka 2017 i będzie rejestrowany
przez telewizję.



Jury składać się będzie z ekspertów z Muzeum Etnograficznego w Krakowie, ekspertów kulinarnych
oraz przedstawicieli organizatora.



NAGRODY



Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe i dyplomy podczas finału festiwalu.



Niepełnoletni uczestnicy konkursu zobowiązani są do przyjazdu z opiekunem bądź upoważnioną przez
niego osobą pełnoletnią. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uczestników podczas ich
udziału w festiwalu, przyjazdu na wydarzenie ani powrotu z niego.



Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z przyjazdem na festiwal.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach
Programu Ojczysty –dodaj do ulubionych.

Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Powiatu Krakowskiego



POSTANOWIENIA KOŃCOWE I KONTAKT Z KOORDYNATORAMI KONKURSU



Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.



Przystąpienie do konkursu i podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
ich przetwarzanie przez organizatorów dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia, rozstrzygnięcia,
dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 poz. 926) oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 nr 666).



Przystąpienie do konkursu wiąże się z nieodwołalną zgodą uczestnika na bezpłatne zarejestrowanie
w czasie konkursu oraz utrwalenie za pomocą wszelkich technik na nośnikach audiowizualnych jego
wizerunku i danych, a także na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac
konkursowych w materiałach służących pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu, bez
ograniczeń czasowych i przy pomocy mediów elektronicznych i papierowych.



Wszelkie

informacje

na

temat

konkursu

pojawiać

się

będą

na

stronie

internetowej

www.krakowskagodka.pl oraz w mediach społecznościowych na fanpage’ach organizatorów
na portalu Facebook.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w formule konkursu oraz
w niniejszym regulaminie, przy czym zmiany w regulaminie zostaną każdorazowo ogłoszone na wyżej
wymienionych stronach internetowych.



Koordynatorem konkursu jest Emilia Kuczaj, przedstawiciel Stowarzyszenia Bene Tibi. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres emiliakuczaj@gmail.com bądź
telefoniczny z numerem 500 761 438.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach
Programu Ojczysty –dodaj do ulubionych.

Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Powiatu Krakowskiego

